……………………., dnia ..................................

Dane wnioskodawcy

Urząd Miejski
w Świętochłowicach
Wydział Inwestycji
Referat Środowiska

.......................................................................

.......................................................................
Imię i Nazwisko / Nazwa, adres właściciela nieruchomości
(art. 2. ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)

.......................................................................
Telefon

FORMULARZ ZAMÓWIENIA POJEMNIKA NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI DLA NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Adres, pod który
należy podstawić
pojemnik
(z opisem miejsca)

Ilość
zamawianych
pojemników

Pojemność
zamawianych
pojemników

Data
podstawienia*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*Należy uwzględnić czas realizacji zamówienia wynoszący do 2 dni roboczych

Data opróżnienia odpadów
z pojemnika*
(pojemnik nadal zostaje na posesji)

Data
ostatecznego
zabrania
pojemnika*

Uwagi

Oświadczam, iż znane mi są informacje wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
1) Administratorem Danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest
Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul.
Katowickiej 54
2) Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony
danych. Adres e-mail: iod@swietochlowice.pl
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych
niezbędnych do realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b)
i c) rozporządzenia (UE) 2016/679.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorstwu świadczącemu usługi odbioru
odpadów komunalnych na terenie miasta Świętochłowice.
5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celu i po jej
zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa podatkowego i
rachunkowego oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
6) Udostępniający dane osobowe posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych a
także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia
7) W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wykonania usługi.
9) Udostępnione dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ja niżej podpisana/ny
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z w/w klauzulą o przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………………………………
( Miejscowość i data )

…………………………………………..
(czytelny podpis)

